
LASTENEUROLOOGIDE PÄDEVUSE HINDAMISE EHK 
(RE)SERTIFITSEERIMISE JUHEND 

 
 
Käesolevas juhendis käsitletakse mõistet „sertifitseerimine“ ka resertifitseerimise tähenduses.  
Esmane sertifitseerimine toimub automaatselt pediaatria (neuroloogia kõrvalerialaga) 
residentuuri lõpueksami sooritamisel.  
 
Esmaselt on ennast lasteneuroloogina võimalik sertifitseerida ka neil, kes varasemalt on 
lõpetanud pediaatria residentuuri ja on läbi praktilise töö ja täiendkoolituse omandanud 
lasteneuroloogi pädevuse või kes on lisaks sertifitseeritud ka neuroloogidena.  
Resertifitseerimisele oodatakse kõiki lasteneurolooge, kelle viimasest sertifitseerimisest on 
möödunud vähemalt 5 aastat. 
 

Sertifitseerimine ja Eesti Lasteneuroloogide Selts (ELNS) 
 

Lasteneuroloogide sertifitseerimist viib läbi ELNS.  
ELNS väljastab sertifitseeritule sertifikaadi, millega tõendab, et antud isik on pädev töötama 
lasteneuroloogina Eestis.  
 
Sertifitseerimiskomisjon 
Sertifitseerimisprotseduuriks moodustab ELNS juhatus sertifitseerimiskomisjoni. 
Sertifitseerimiskomisjoni liikmete arvu ja isikulise koosseisu määrab ELNS juhatus. 
 

Üldosa 
 

• Sertifikaat kehtib 5 aastat. 
• Sertifitseerimine on vabatahtlik. Kehtiva sertifikaadi puudumine ei välista võimalust 

töötada lasteneuroloogina. 
• Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub regulaarselt kaks korda aastas: märtsis ja 

novembris.  
• Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub esitatud dokumentide alusel. Otsuse 

kinnitab kogu sertifitseerimiskomisjon.  
• Sertifitseeritud/resertifitseeritud lasteneuroloogile väljastatakse tunnistus ning tema 

lasteneuroloogia erialal sertifitseerimine/resertifitseerimine kantakse Tervishoiuameti 
registrisse.  

• Sertifitseerimise ja resertifitseerimise tasu on 25 EUR. 
• Taotluse käsitlemiseks peab sertifitseeritaval olema tasutud seltsi liikmemaks. 

 
Sertifitseerimisel on hindamise aluseks töökogemus ja läbitud täiendkoolitus.  
Kui sertifitseerimiskomisjon peab vajalikuks (probleemsetel ja vaieldavatel juhtudel), kuulub 
sertifitseeritava pädevus hindamisele kõrge kvalifikatsiooniga lasteneuroloogi(de) poolt, kes 
ei ole sertifitseerimiskomisjoni koosseisus, kelle määrab sertifitseerimiskomisjon ja kes jääb 
sertifitseeritava jaoks anonüümseks. 
 
 



Pädevuse taastamine 
 

Kui arst on viibinud lasteneuroloogi tööst eemal enam kui 5 aastat, tuleb sertifikaadi 
saamiseks taastada erialane pädevus.  
Pädevuse taastamiseks peab lasteneuroloog läbima teoreetilise täiendõppe, stažeerima 
töökohal ja vajadusel (erijuhud) sooritama erialaeksami residentuuri lõpueksamikomisjoni 
ees. 
 

Täiendõpe 
 

Sertifitseerimiseks on vajalik koguda 5 aasta jooksul 200 täienduspunkti juhul arst on 
töötanud lasteneuroloogina viimase 5 aasta jooksul vähemalt 2 aastat täiskoormusega.  
Juhul kui arst on töötanud lasteneuroloogina viimase 5 aasta jooksul vähem kui 2 aastat 
täiskoormusega, on vajalik koguda 5 aasta jooksul 300 täienduspunkti.  
Lasteneuroloogid, kes on töökohalt olnud eemal rohkem kui 5 aastat, peavad pädevuse 
taastamiseks stažeerima Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku või Tallinna Lastehaigla 
Neuroloogia osakonnas vähamalt 500 tunni ulatuses ja lisaks koguma 5 aasta vältel vähemalt 
300 täienduspunkti.  

 
Võimalused täienduspunktide saamiseks:  
 
Osalemine täienduskursusel     1 t = 1 punkt 
Täienduskursuse läbiviimine                                            1 t = 5 punkti 
Stažeerimine töökohal (Eestis)                                         1 t = ½ punkti 
Stažeerimine töökohal (välisriigis)                                         1 t = 1 punkt 
Konverentsist osavõtt                                                       1 t = 2 punkti 
Suuline konverentsiettekanne (Eestis)                                     30 puntki 
Suuline konverentsiettekanne (välisriigis)                                     40 punkti 
Posterettekanne konverentsil (Eestis)      20 punkti 
Posterettekanne konverentsil (välisriigis)      30 punkti 
Konverentsiteeside autor (kes ei esine ettekandega) Eestis 5 punkti 
Konverentsiteeside autor (kes ei esine ettekandega) välisriigis 10 punkti 
Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas (1., 2. või  
viimane autor)           

120 punkti 

Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas (teised autorid)           60 punkti 
Artikkel Eesti Arstis (1., 2. ja viimane autor)    80 punkti 
Artikkel Eesti Arstis (teised autorid)                                                                40 punkti 
Artikkel meditsiinialases ajakirjas                                                          20 punkti 
Artikkel populaarteaduslikus ajakirjas                                                     10 punkti 
Monograafia/doktoriväitekiri                                                                           300 punkti 
Osalemine üleriigiliste tegevusjuhiste/õigusaktide                   
väljatöötamisel         

50 punkti 

 
Täiendkoolituse kvaliteeti hindab sertifitseerimiskomisjon. 
Täiendkoolitusena arvestatakse osalemist ELNS, teiste erialaseltside, TÜ arstiteaduskonna 
täienduskeskuse, rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide ning tervishoiuautuste poolt 



korraldatud üritustel. Osalemistunnistusel peab olema näidatud täienduspunktide (tundide) arv 
või programm, mille alusel saab hinnata arvestatavaid täienduspunkte. 
(ELNS poolt korraldatud üritustel osalemise kohta ei pea esitama tunnistust). 
 

Praktiline töökogemus 
 

Töökogemust hinnatakse 5 viimase aasta tööaruande põhjal, mis on kinnitatud vahetu 
ülemuse poolt.  
 

Dokumentatsioon 
 

Sertifitseerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:  

• Avaldus (Märkida eelmine lasteneuroloogina sertifitseerimise või 
resertifitseerimise aeg; amet (töökoormus), töökoha täpne nimetus, 
kontaktaadress, telefoninumber, e-maili aadress. 

• Elulookirjeldus (CV) – vabas vormis 
• Tööaruanne (amet, koormus, arsti poolt ravitud haigete arv 

statsionaaris/ambulatoorselt aastate kaupa; arsti enda poolt teostatud protseduurid 
ja nende arv jms). Töö aruande peab kinnitama haigla/kliiniku juhataja oma 
allkirjaga.  

• Täiendkoolituse aruanne (olemasoleval blanketil) 

Esmasel sertifitseerimisel tuleb esitada lisaks:  
- arstidiplomi koopia 
- residentuuri tunnisutse koopia (juhul kui arst on lõpetanud residentuuri) 
- Tervishoiuameti registri tunnistuse koopia 

 
Dokumentide blanketid on saadaval ELNS koduleheküljel. 
 

Sertifitseerimise protseduur 
 

Sertifitseerimist taotlev isik täidab nõutavad dokumendid ning saadab failid e-kirjaga koos 
sertifitseerimistasu maksmist tõendava dokumendiga aadressil: inga.talvik@kliinikum.ee.  
 
Sertifitseerimiskomisjon vaatab dokumendid ühe kuu jooksul läbi ning väljastab sertifikaadi 
või võtab sertifitseeritavaga ühendust.  
 
Dokumendid säilitatakse ELNS juhatuse poolt 5 aastat.  
Sertifitseerimine protokollitakse ja protokollid säilitatakse ELNS juhatuse poolt 10 aastat. 
 


